
ALGORITHM RESIDENTIAL S3 S.R.L. ANGAJEAZĂ INGINER CONSTRUCȚII 
CIVILE, INDUSTRIALE ȘI AGRICOLE – DEVIZIST - CONSTRUCȚII 

 

CANDIDATUL IDEAL 

- Experiență de minimum 2 ani; 

- Capacitate de organizare; 

- Abilități de comunicare și lucru în echipă; 

- Abilităţi de interrelaţionare şi comunicare; 

- Perseverenţă în atingerea obiectivelor; 

- Cunoştinţe PC; 

- Capacitate de analiză și de sinteză; 

- Atenție la detalii și capacitate de a rezolva problemele; 

- Persoană dinamică, pro-activă, serioasă; 

- Spirit analitic și de observație, dinamism; 

-  

DESCRIEREA JOBULUI: 

- Realizează ofertele tehnico-economice, în conformitate cu caietele de sarcini și 

proiectele aferente, pentru execuția lucrărilor de construcții - instalații (rezistență și 

arhitectură, reprezinta un avantaj); 

- Realizarea documentãrii privind prețurile pieței; 

- Efectuarea antemăsurătorilor; 

- Întocmirea devizelor; 

- Întocmirea situațiilor de lucrãri pentru decontarea plăților; 

- Monitorizarea stadiului de realizare a lucrărilor de construcții; 

- Analizează documentația tehnică de intrare - cerere de ofertă, proiect, caiet de sarcini, 

listele de cantități (extrage listele de cantități din proiect dacă acestea nu există); 

- Realizează devizul ofertă prin încadrarea pe articole de deviz în programe specializate, 

realizează dosarul de ofertare; 

- Managementul contractelor din punctul de vedere al postului; 

- Cunoaşterea materialelor de construcţii şi a detaliilor tehnice legate de folosirea 

acestora; 

- Cunoştinţe temeinice în domeniul legislației aferente domeniului de activitate; 

 

 



 

SE OFERĂ 

- Pachet salarial atractiv; 

- Bonuri de masă; 

- Mediu de lucru plăcut într-o echipă dinamică. 

 

CV-urile se trimit la adresa de mail: resurseumane@algorithmresidential.ro sau se 

depun fizic la registratura societății 

 

Nr. de telefon: 0754.031.616 

 

Termen limită pentru depunerea candidaturii:  

miercuri, 20.10.2021, ora 1400. 

Selecția se va face în baza cazierului judiciar și a documentelor în copie legalizată care 

să ateste studiile și experiența. 

Trimiterea CV-ului reprezintă acordul dumneavoastră cu privire la prelucrarea datelor 

cu caracter personal în scopul implicării în procesul de recrutare și angajare.  

În cazul în care nu sunteți selectat, CV-ul va rămâne în baza noastră de date pentru a va 

putea contacta în eventualitatea unei alte oportunități de colaborare. 
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